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تنويه

."(املعلومات)"بكلمةكاملبشكلاملعلوماتإلىويشار)"(الشركة)"السعوديةالعربيةالزيتشركةعنالصادربهاملرتبطةوالشرائحالتقديميالعرضهذاعلىالتاليةاملعلوماتتنطبق:مهمةمالحظة

واستثماراتها،الرأسماليإنفاقهايخصيمافالحاليةالشركةتوقعاتاالستشرافيةالبياناتوتبين.املعلوماتفيومدرجةحاليةأوسابقةبحقائقاملتعلقةالبياناتعدافيمااستشرافية،بياناتهيالواردةاملعلوماتوجميع.استشرافيةبياناتاملعلوماتهذهتتضمن
كلماتعلىتشتملأوتتبعهاأوتسبقهاناتبياأيعلىالحصر،الاملثالسبيلعلىالبيانات،هذهتشتملوقد.والكيميائياتوالتسويقواملعالجةالتكريرقطاعيفيونموهاالنظيرة،الشركاتمعمقارنتهاذلكفيبماواإلنتاج،التنقيبقطاعوأداءالرئيسة،ومشروعاتها

 "و"تواصل"و"يمكن"و،"سوف"و،"يجب"و،"املحتملمن"و،"املمكنمن"و،"سوف"و،"تظن"و،"تخطط"و،"تقدر"و،"تتنبأ"و،"ربما"و،"تعتزم"و،"تستهدف"و،"تتوقع"و،"تعتقد"و،"تستهدف"مثل
ً
اتحملالتيواأللفاظالكلماتمنوغيرها،"مستقبال

ً
مشابهةصيغ

األداءأوالفعليةالنتائجبينكبيراختالفحدوثإلىتؤديقدالتيغامضة،أومعروفةكانتسواءالشركةسيطرةنطاقخارجأخرى وعواملوشكوكمخاطرعلىبطبيعتهاتنطوي ألنهااالستشرافية،البياناتهذهصحةمنالتحققيمكنال.النفيصيغةفيتردأو
 كانوماالشركةتحققهاالتيالفعليةاإلنجازاتأوالفعلي

ً
 متوقعا

ً
 أوصراحة

ً
كورونامرضمثل)العامةالصحيةائحوالجو واألوبئةالطبيعيةالكوارثوتأثيرالخام،النفطبيعوأسعارالعامليةاألسواقفيالخامالنفطعلىوالطلبالعرض:العواملهذهوتشمل.ضمنا

فيكبيرةتغيراتأواختالفاتوأيالشركة،تشهدهاالتيالتنافسيةوالضغوطالشركة،أعمالنتائجعلىتؤثرأنيمكنالتيالسلبيةالسياسيةأواالقتصاديةوالتطوراتالعامة؛االقتصاديةوالظروفالخامالنفطعلىوالطلبالعرضعلى(19-كوفيد)2019فيروس
الحاليةاملشاريعتنفيذعلىلشركةاوقدرةالتأمين،كفايةبعدماملتعلقةاملخاطربسببوالخسائرالتشغيلية،واألخطارواملخاطراالحتياطيات،تلكوقيمةوجودهاالثابتلالحتياطياتالتقديريةالكميةعلىتؤثرقدالحاليةوالتشغيليةاالقتصاديةاألوضاع

رفع،قدالتيأواملرفوعة،والدعاوى واملستقبلية،
ُ
التجارةعلىاملفروضةوالقيودالعقوباتذلكيفبماالدولية،باألعمالاملتعلقةواملخاطرسابك،علىاالستحواذذلكفيبمااملستقبلية،أواألخيرةاالستحواذمشاريعمنالفوائدتحقيقعلىالشركةوقدرةالشركة،علىت

الشركة،لدىاملعلوماتتقنيةنظمةأوأمنوموثوقيةالعامة،املساهمةالشركاتإدارةفيالشركةإدارةفريقخبرةومحدوديةالرئيسيين،وموظفيهاالعلياإدارتهاأعضاءعلىالشركةواعتمادالبيئية،واللوائحاألخرى،واللوائحواألنظمةوالفسادالرشاوى مكافحةوأنظمة
اتسببقدالتيوالشكوكاملخاطرمنوغيرهااململكة،حكومةمنبتوجيهاتالشركةتنفذهاالتيباملشاريعاملتعلقةواملخاطروآثاره،املناختغيرومخاوف

ً
علىاملعلوماتهذهفياملعروضةاالستشرافيةياناتالبهذهفياملتوقعةوالنتائجالفعليةالنتائجبينكبيًرااختالف

االستشرافيةالبياناتهذهوتستند.داول تلدىاملودعةالدوريةالتقاريرآخرإلىالرجوعيرجىاملتوقعة،النتائجعنالفعليةالنتائجاختالفإلىتؤديقدالتياملحتملةوالشكوكاملخاطرحول املعلوماتمنوملزيد.تداول لدىاملودعةالدوريةالتقاريرآخرفياملبينالنحو
.املستقبلفيأعمالهاالشركةفيهاستزاول التيوالبيئةواملستقبلية،الحاليةالشركةأعمالباستراتيجياتاملتعلقةاالفتراضاتمنالعديدإلى

مراجعتها،أوتحديثهاأواملعلوماتبنشرعهدتأوالتزامأيمنصراحةنفسهاتعفيوالشركة.املستقبليةالنتائجحول ضماناتأيتقديممنهاالهدفوليسفحسب،العرضهذاتاريخعلىالحصر،الاملثالسبيلعلىاالستشرافيةالبياناتذلكفيبمااملعلومات،وتنطبق
أوضريبيةأوماليةنصيحةأنهاعلىاملعلوماتهذهشخصأييفسرأالويجب.اللوائحأواألنظمةذلكتقتضلمماذلك،خالفأومستقبليةأحداثوقوعأوجديدة،معلوماتلظهور نتيجةذلكأكانسواءاستشرافية،بياناتأوماليةبياناتأيذلكفيبما

.استثمارية

.االستشرافيةالبياناتهذهعلىالعتمادهنتيجةشخصأييتكبدهاقدمباشرةغيرأومباشرةأضرارأوخسارةأيمسؤوليةوموظفيهاومديريهاالشركةتحميلوعدماالستشرافية،البياناتعلىاالعتمادفياإلفراطعدمكذلكويجب

تكملإضافيةكمعلوماتاملقاييسهذهتقديمتمبل.املعاييرتلكفيمدرجةمعان  لهاوليساملالي،للتقريرالدوليةاملعاييرضمنمدرجةغيرمقاييسوهي."املاليللتقريرالدوليةاملعاييرضمناملدرجةغيراملاليةاملقاييس"بعضالعرضهذايضمذلك،جانبوإلى
.املاليلتقريرلالعامليةاملعاييربموجباملدرجةاملاليةالشركةملعلوماتتحليلأيعنكبديلأوبمعزل إليهاالنظريجوز الولذلك،.إدارتهانظروجهةمنالشركةأعماللنتائجالفهممنمزيدلتحقيقاملاليللتقريرالعامليةاملعاييرمقاييس

https://www.saudiaramco.com/-/media/publications/corporate-reports/saudi-aramco-q2-2020-non-IFRS-arabic.pdf:التاليالرابطعلىالضغطيرجىاملالي،للتقريرالعامليةاملعاييرضمنمقاييسوأقرباملقاييسهذهبينوللمواءمة

.ذاتهاالعناوينوتحملأخرى شركاتتعرضهاالتيبتلكاملاليللتقريرالدوليةاملعاييرفياملدرجةغيراملاليةمقاييسنامقارنةيجوز ال

https://www.saudiaramco.com/-/media/publications/corporate-reports/saudi-aramco-FY-2019-non-IFRS-english.pdf
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املهندس أمين الناصر
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
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إجراءات الحماية االستباقية
استباق األحداث من خالل الوقاية

التركيز على استمرارية األعمال
حماية األعمال وتوفير املقومات الالزمة لها

االرتقاء بمستوى املرونة وأنماط العمل الديناميكية
االستفادة من الخدمات الرقمية وتقنيات االتصاالت والعمل عن ُبعد

19-االستجابة لجائحة كوفيد
وآخر مستجداتها

4
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بيئة اقتصاد كلي مليئة بالتحديات

العاملي بسبب تراجع غير مسبوق في الطلب
الجائحة

استمرار الضغوط على هوامش أرباح 
التكرير والكيميائيات

صف ظهور دالئل على تعافي الطلب خالل الن
2020الثاني من 

IHS Markitو إدارة معلومات الطاقة و وكالة الطاقة الدولية: املصدر1.

Refinitiv: املصدر2. Datastream
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2020اإلنجازات املحققة خالل النصف األول من عام 

6

يحول : في سابك% 70إتمام صفقة االستحواذ على •
أرامكو السعودية إلى عمالق عاملي في مجال 

البتروكيميائيات

اقة مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم لط2.5إضافة •
ي معالجة الغاز بعد التشغيل الكامل ملعمل الغاز ف

الفاضلي

في تحقيق أعلى مستوى إنتاج يومي من النفط الخام•
تاريخ الشركة دون استثمارات إضافية

٪ وسلسلة 99.8الحفاظ على مستوى موثوقية بنسبة •
19-توريد قوية، مع االستجابة لتحديات كوفيد

ى أعلى صافي دخل وتوزيعات أرباح وإجمالي العائد عل•
األولياملساهمين، بين كبرى شركات النفط منذ الطرح

مة إعالن إجمالي توزيعات أرباح بقي: توزيعات األرباح•
مليار دوالر عن الربع األول والربع الثاني37.5

كربونية استمرار الريادة في مستوى كثافة االنبعاثات ال•
لقطاع التنقيب واإلنتاج

ة إسهامات كبيرة لتحقيق هدف خفض إجمالي كثاف•
نفط االنبعاثات الكربونية في إطار مبادرة شركات ال

كيلوغرام من ثاني 21-20والغاز بشأن املناخ إلى ما بين 
2025ول أوكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي بحل
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األستاذ خالد الدباغ
ن النائب األعلى للرئيس للشؤو 
ويراملالية واالستراتيجية والتط
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www.saudiaramco.com/investorsيرجى زيارة الرابط التالي لالطالع على مطابقات املقاييس غير املدرجة في املعايير الدولية للتقرير املالي  1.

8

ي اليوممليون برميل مكافئ نفطي ف12.7

إنتاج املواد الهيدروكربونية

13.2: 2019النصف األول من عام 

مليون برميل في اليوم9.5

إنتاج النفط الخـام

9.9: 2019النصف األول من عام 

مليار دوالر13.6

اإلنفاق الرأسمالي

:  2019النصف األول من عام 
مليار دوالر14.5

مليار دوالر23.2

صافي الدخل

:  2019النصف األول من عام 
مليار دوالر46.9

مليار دوالر21.1

1ةالتدفقات النقدية الحر 

:  2019النصف األول من عام 
مليار دوالر38

مليار دوالر32.1

وعةتوزيعات األرباح املدف

:  2019النصف األول من عام 
مليار دوالر46.4

2020األداء التشغيلي واملالي خالل النصف األول من عام 
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مليار دوالر ومشتريات االستثمارات قصيرة األجل12.1ال تشمل عائدات إصدار السندات للمرة األولى البالغة 12019.
مليار دوالر11.6غير شاملة لألموال املستحقة على االستثمارات قصيرة األجل بمبلغ  22020.

14

46

المصارف المصادر

52

12019النصف األول 
(مليار دوالر)

22020النصف األول 
(مليار دوالر)

توزيعات األرباحاإلنفاق الرأسماليصافي التدفقات النقدية من األعمال النقد املحصل عند االستحواذ

58

121

المصارف

35

المصادر

32

14

35

7

مصادر النقد ومصارفه
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أثر صفقة االستحواذ على سابك

أحد أكبر املنتجين في قطاع البتروكيميائيات على مستوى العالم•

1مليون طن من البتروكيميائيات مجتمعة90إنتاج ملا يقرب من •

السداد على ثمان سنوات•

اإلستفادة من توزيعات األرباح بدًءا من تاريخ االستحواذ•

توحيد القوائم املالية•

إثبات املدفوعات املؤجلة في صافي الدين ونسبة املديونية في قائمة املركز املالي•

2019بناء على بيانات   1.

10
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االنضباط الرأسمالي واملرونة  
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2021إرشادات 2020إرشادات 201720182019

مليار دوالر25-30

ديةيشير إجمالي اإلنفاق الرأسمالي إلى بند اإلنفاق الرأسمالي ضمن القائمة املوحدة للتدفقات النق1.

تشمل سابك2.

1إجمالي اإلنفاق الرأسمالي

(مليار دوالر)

اإلنفاق الرأسمالي ال يزال قيد املراجعة•

2مليار دوالر30-25اإلرشاد للحد األدنى من نطاق : 2020−

دي قيد املراجعة، وهو أقل بكثير من املبلغ اإلرشا: وما بعدها2021−
السابق

فط األقل مستوى من حيث متطلبات رأس املال بين كبرى شركات الن•
العاملية الخمس
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توزيعات املساهمين
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(مليار دوالر)

مليار دوالر عن 75تعتزم الشركة اإلعالن عن إجمالي أرباح نقدية عادية بقيمة •
.وذلك رهًنا بموافقة مجلس اإلدارة2020عام 

أولوية توزيع األرباح على عموم املساهمين•

حماية من االنخفاض-

وذلك رهًنا بموافقة مجلس اإلدارة2020مليار دوالر عن عام 75تعتزم الشركة اإلعالن عن إجمالي أرباح نقدية عادية بقيمة 1.

1
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إطار مالي قوي عبر مراحل الدورات االقتصادية

.ساهميننسبة املديونية هي نسبة صافي الدين إلى حاصل جمع صافي الدين والقيمة الدفترية لحقوق امل1.

عملية دقيقة ومحكمة لتخصيص
رأس املال

%  15-5استهداف نسبة مديونية بين 
1عبر مراحل الدورات االقتصادية

منح أولوية توزيع األرباح لعموم 

املساهمين
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االلتزام بتحقيق القيمة

مرونة األداء املالي

االستجابة لبيئة دائمة التغير

2020خفض اإلنفاق الرأسمالي في عام 

مليار دوالر75نية اإلعالن عن توزيعات أرباح بقيمة 
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املهندس أمين الناصر
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
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تنمية التدفقات النقدية الحرة بصورة مستدامة

السوائل

فرص استمرار نمو حجم اإلنتاج•

ميزة انخفاض التكلفة، وقاعدة موارد •
منخفضة االنبعاثات الكربونية

الغاز

تلبية الطلب املحلي املتزايد•

عوائد تجارية•

ويقالتكرير واملعالجة والتس

تحسين األداء•

االستفادة املثلى من األصول -

التكامل مع سابك-

التوسع في التجارة العاملية-
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أسئلة وأجوبة

17


